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primærhelsetjenesten



Kommuner i Norge

∙ Færre enn 5 000 innbyggere

∙ Færre enn 15 000 innbyggere

∙ Mer enn 15 000 innbyggere

DET MESTE AV NORGE ER DISTRIKT

374 kommuner har  20 000 innb. eller færre

41,6 % av alle fastleger jobber i disse 
vanligste kommunene



VERDIFULL  GRAVENDE JOURNALISTIKK
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grønn: stabil legesituasjon, uproblematisk rekrutteringGulorange: Rekrutterer greit, men merker utfordringerRød: LegekriseFargeblanding hvis situasjonen er i endringDette er ikke forskning med solid dokumentasjon på en bekymringsfull nåsituasjon.VG har klart noe vi aldri har klart – å få svar fra alle kommuner.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/helseministeren-om-fastlegemangelen-kommunene-har-skylden/a/24128899/
http://www.vg.no/
http://www.vg.no/spesial/2017/fastleger/


Lokal kvalitet

Rekruttering + stabilitet



TILTAK MOT  FRYKTEN FOR Å GJØRE FEIL
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Kommune-BEST –prosjektet 2003 ->6



PROFESSOR I MEDISINSK ANTROPOLOGI 
METTE BECK RISØR



SYSTEMEFFEKTER

∙Lokalt, skreddersydd kvalitetsarbeid

∙Pasientsikkerhetsarbeid som bygger en pasientsikkerhetskultur

∙Bygger en lærende organisasjon

∙Bygger en endringskultur

∙Motvirker fryktkultur..

∙Oppfyller akuttforskriften



HVORDAN SKAPE GOD KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

I LEGEVAKT, AKUTTMOTTAK OG AMBULANSETJENESTEN? 

Nederlandsk forskningsoversikt: 
målbar effekt funnet ved

1. Lokal simuleringstrening, 

2. Integrerte, lokale avviksmeldesystemer 

Nyhetssak fra Kunnskapssenteret: 
Hesselink G, Berben S, Beune T, Schoonhoven L. Improving the governance of 
patient safety in emergency care: a systematic review of interventions. 
BMJ open 2016;6:e009837



PASIENTSIKKERHETSKULTUR – DER ALLE ER ENGASJERTFokuserer på: 
(a)Lederskap

(b) teamarbeid 

(c) kommunikasjon 

(d) læring 

(e) kunnskapsbasert

(f) Rettferdige tjenester 

(g) Pasientsentrert

Sammer CE, Lykens K, Singh KP, Mains DA, Lackan NA. What 
is patient safety culture? A review of the literature. J Nurs
Scholarsh. 2010; 42(2):156-65. 



SUKSESSKRITERIER FOR LÆRING VED SIMULERING:

Utfordrende, realistiske settinger,  

tid til åpen refleksjon, 

utfordre egne forestillinger

på egen arbeidsplass,

med egne kolleger.

To scenario - «A second chance»

Stocker M, Burmeister M, Allen M. Optimisation of simulated team
training through the application of learning theories: a debate for 
conceptual framework. BNMC Medical  Education 2014; 14:69



ENDRING
Forhold som fremmer innføring av komplekse innovasjoner (1): 
∙ Sterkt lederskap
∙ Gode administrative relasjoner
∙ Åpenhet for endring
∙ En kultur for å lære
∙ Tilgjengelig tid for personalet

For å skape endring i store organisasjoner bør man (2):
∙ Involvere utpekt og fordelt lederskap
∙ Inkludere leger
∙ Lytte til pasienter og pårørende
∙ Ta hensyn til tidligere hendelser
∙ Etablere tette feedback sløyfer

1. McMullen H.et al. Trials 2015

2. Best A. et al. Milbank Q 2012
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MITT AKSJONSFORSKNINGSPROSJEKT

Utforske modellen kritisk og forbedre den



TRE TEMA VALGT VED PROSJEKTSTART, UTVIKLET UNDERVEIS

1. Pasientdeltagelse

2. Ledelse som samspill

3.   Læringsprosesser 
- i teamene
- i de(n) lokale organisasjonen(e)



FORSKINGSMETODE OG MATERIALE

Deltagende observatør: teorigjennomgang og simuleringer.

Fasiliterte debriefingene

Hver måned i ett år  (mai 2010- 2011)

Debriefingene tatt opp

og transkribert ord for ord.



TVERRPROFESJONELL FORSKERGRUPPE
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2011-12: 
Metoder: Konversasjonsanalyse, 
diskursanalyse og 
etnometodologisk samspillsanalyse. 
Teori: Personfokusert medisin

2012-13: 
Metoder: Konversasjonsanalyse og 
etnometodologisk samspillsanalyse. 
Teorier: Ledelsesteori og 
kompleksitetsteori

2013-2014:
Metoder: Innholdsanalyse og 
etnometodologisk samspillsanalyse. 
Teorier: Sosiokulturell læringsteori, 
lærende organisasjoner 
Kroppslige erfaringer i veiledning



ANALYSER I LOKALE FOKUSGRUPPER
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Tilbake til Alta tre ganger for å drøfte analysene i tverrfaglige fokusgrupper. 

2011 
Pasientdeltagelse 2012 

Ledelse som samspill
2013 
Læringsprosesser



TILBAKE TIL FORSKERGRUPPEN HVER GANG
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RESULTATER   1: PASIENTDELTAGELSE

Deltagernes refleksjoner i debriefingene:

Språk som objektiverte den simulerte pasientene og deltagerne selv, 

selv om pasienten oftest ikke er bevisstløs

Fokusgruppedeltagerne: 

Ambivalente mht til å øke fokuset på den simulerte pasienten som person, 

både under debriefen og simuleringen, 

spesielt dersom det kunne bli vanskeligere å vurdere og håndtere pasienten.



Vår vurdering: 

Objektiverende språk kan hindre informasjon som kunne være hjelpsom for

både pasient og de profesjonelle å komme frem.

Usikkert om ny forståelse for pasientdeltagelse ble tatt imot lokalt.

Brandstorp H, Kirkengen AL, Halvorsen PA, Sterud B, Haugland B.
Training interaction in primary care emergency teams: the role of the patient. 
The International Journal of Person Centered Medicine vol 2, issue 4. 2012



RESULTATER 2: LEDELSE SOM SAMSPILL
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I løpet av teamtreningsdagen: 
Vi fant både utpekt og fordelt lederskap. 

Fordelingen varierte i teorigjennomgang, simulering, debrief og
endret seg også når situasjonen krevde en spesiell kompetanse.

Legen var teamleder som sikret og delte på sin oversikt

I tillegg var følgende prinsipper styrende: 
1. Dedikasjon til oppgaven man stod i selv om det var simulering,
2. Ansvar for pasientens liv og helse
3. Ansvar for kollegers ve og vel 
4. Oppfatningen av at ro indikerte godt teamarbeid



I fokusgruppene:
Først ambivalens mht utpekt og fordelt lederskap, 
mye focus på utpekt leder. 
Etterhvert åpenhet for fordelt ledelse.

Vår vurdering: 
Noe ny forståelse av ledelse lokalt

Brandstorp H, Kirkengen AL, Sterud B, Haugland B, Halvorsen PA. 
Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. 
Action Research, Vol. 13, issue 1, 2015



I debriefingene: 
Drøfting av en rekke forhold 
De omfattes av Wengers sosiokulturelle læringsteori (communities of practice)
- sosiale strukurer, stedsegen erfaring, praksis, identitet, subjektivitet,
fellesskap, makt, mening.

Fra fokusgruppene:
Både sosiale og strukturelle endringer mht trening i løpet av
studietiden: læring på flere nivå.  

Deltagerne syntes de ble bedre på å sette ord på egen praksis og 
til å snakke sammen åpent og ivaretagende.

RESULTATER 3: LÆRINGSPROSESSER



Våre vurderinger:

I den lokale organisasjonen fant vi læring som et omforent anliggende
samt elementer som kan inngå i en pasientsikkerhetskultur.

Den fleksible strukturen til treningsmodellen speiler kompleksiteten i medisinen 
og gir rom for deltagernes egen ansvarlighet 

Brandstorp H, Halvorsen PA, Sterud B, Haugland B, Kirkengen AL.
Primary care emergency team training in situ means learning in real 
context. Scand J Prim Health C. June 2016



SUKSESSKRITERIER PÅ STRUKTURNIVÅ

∙Trening del av ordinære avbeidsavtaler

∙Lokale instruktører fra alle yrkesgrupper

∙Regelmessig trening – hver måned.

∙Tilpasses etter locale behov

∙Opprettholdes av fagfolkene selv
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